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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή κλπ τεσσάρων (4) οχημάτων.

Το

Ν.Π.Δ.Δ.

με

την

επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας Κ.Ε.Α.Τ., που εδρεύει επί της
λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα
Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ’ 1/741/08-01-2021 Απόφασης του Δ.Σ. αυτού και
έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και τις αποφάσεις:
1. Του άρθρου 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016» του ν.
4605/2019 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL
157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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3. της Κ.Υ.Α. αριθ. 117384/2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
4. του ν.

4488/2017

ασφαλιστικές

«Συνταξιοδοτικές

διατάξεις,

ενίσχυση

της

ρυθμίσεις

Δημοσίου και

προστασίας

λοιπές

των εργαζομένων,

δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
5. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄, 13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών

δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισμός

της

επιμελητηριακής

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. του άρθρου 50 του νόμου 4446/2016 (Ά 240) που τροποποιεί τον ν.
4412/2016 (Α΄147) ως προς την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων
του Βιβλίου IV (άρθρα345 έως 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων» που μετατίθεται για την 31η Μαρτίου 2017.
7. του άρθρου 54 του νόμου 4465/2017 (Ά 47) σύμφωνα με το οποίο δίδεται
παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (έννομη
προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην
κατάργηση του ν. 3886/2010
8. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις

Νομικών

Προσώπων

και

Υπηρεσιών

του

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
9. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
10. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων…»,
12. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες
15. διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
17. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
18. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
19. του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 47/τ.Α΄/19-05-2017), άρθρα 21 - 35
20. του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
21. του ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεμάτων » παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2 .
22. του Π.∆.166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
23. του Νόµου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και
αυτοδιοικητικών

οργάνων

στο

διαδίκτυο

«πρόγραµµα

διαύγεια»

και

άλλεςδιατάξεις.
24. του Ν.3871/2010

(Φ.Ε.Κ.

141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δηµοσιονοµικής

διαχείρισης και ευθύνης.
25. του Ν.2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων
Προµηθειών» (Φ.Ε.Κ.139/τ.Α΄/27.6.97.
26. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη
διάρκεια αυτής».
27. του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου».
28. του

N.4146/2013

(ΦΕΚ

Α'

90/18-4-2013)

«∆ιαµόρφωση

φιλικού

αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις
και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι
σήµερα στην παρ. 10 του άρθρου 16.
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29. του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2. (Παρακράτηση
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
30. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά.
31. του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθµίσεις για την λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» άρθρο 37 (Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων ).
32. του

Ν.4354/2015

(ΦΕΚ

176τ.Α΄/16-12-2015

«∆ιαχείριση

των

µη

εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις

εφαρµογής

της

συµφωνίας

δηµοσιονοµικών

στόχων

και

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» άρθρο 5.
33. του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» άρθρο 93.
34. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
35. Η με αριθμό ΠΟΛ 1061/24.05.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την κοινοποίηση διατάξεων του
νόμου

«Επείγουσες

διατάξεις

για

την

εφαρμογή

της

συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24%.
36. Την με αριθμό 9/08-01-2021 Απόφαση Δέσμευσης με ΑΔΑ:ΨΕ69469ΗΜΕ9ΙΛ και ΑΔΑΜ:21ΡΕQ008001690 2021-01-13
37. Την με αριθμό 1/741/08-01-2021 Απόφαση του ΔΣ του Κ.Ε.Α.Τ. με την
οποία

ΚΑΛΕΙ
Τα ιδιωτικά συνεργεία κλπ που αναλαμβάνουν και φέρουν εις πέρας τις εργασίες
ελέγχου, συντήρησης και επισκευής, καθώς και της κάλυψης με τα αναγκαία
ανταλλακτικά, όταν αυτό απαιτείται, των παρακάτω οχημάτων του ΚΕΑΤ:
1. Τρία (3) εννεαθέσια λεωφορεία τύπου H-1 HYUNDAI MOTOR C και
2. Ενός (1) επιβατικού πενταθέσιου αυτοκινήτου τύπου OPEL VECTRA,
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να του υποβάλουν μία (1) είτε δύο (2) προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
(στη διεύθυνση της έδρας του) το αργότερο μέχρι και ώρας 10:00 της 22 / 01 /
2021 (καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών). Ειδικότερα:
-

η μία (1) προσφορά (η πρώτη) θα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα τρία (3)
εννεαθέσια λεωφορεία τύπου H-1 HYUNDAI MOTOR C.

-

η άλλη προσφορά (η δεύτερη) θα αφορά αποκλειστικά και μόνον το ένα (1)
επιβατικό πενταθέσιο αυτοκίνητο τύπου OPEL VECTRA.
Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές, μία (1) ή και δύο (2) προσφορές,

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη παρούσα από:
(i)

τα ανεξάρτητα ιδιωτικά συνεργεία

(ii)

τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των αντιπροσωπειών της HYUNDAI και της
OPEL και

(iii)

τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των άλλων αντιπροσωπειών που τυχόν
αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τις προαναφερόμενες εργασίες με τα
ανταλλακτικά, σε οχήματα της HYUNDAI και της OPEL ή και των δύο
κατασκευαστών τους κλπ.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν στο ΚΕΑΤ θα πρέπει να είναι εντός

κλειστού φακέλου και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή. Τα συνεργεία πού
επιθυμούν να υποβάλουν δύο (2) προσφορές (μία για τα 3 οχήματα τύπου H-1
HYUNDAI MOTOR C και τη δεύτερη για το OPEL VECTRA) έχουν τη δυνατότητα να
τις τοποθετήσουν εντός του ιδίου (ενός) κλειστού φακέλου και τις δύο (2).
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν και περιγράφουν με σαφήνεια,
όλες τις εργασίες ελέγχου συντήρησης και επισκευής, που αναλαμβάνουν να
φέρουν εις πέρας για τα οχήματα η όχημα που αφορά η προσφορά, με τα
αντίστοιχα κόστη τους για το ΚΕΑΤ. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις
τιμές τουλάχιστον των σημαντικότερων ανταλλακτικών τους ή έστω βάσει ποίων
στοιχείων θα προκύπτουν τα χρηματικά ποσά με τα οποία θα χρεώνεται το ΚΕΑΤ
(π.χ. με συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των ανταλλακτικών του
συνεργείου κλπ)
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή
επιτροπή στο Λογιστήριο του ΚΕΑΤ (βρίσκεται στην έδρα του) στις 22 / 01 /2021
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Σε αυτή τη διαδικασία

θα μπορούν να

παρευρίσκονται όσοι θα έχουν υποβάλει προσφορά, είτε εκπρόσωποι τους.
Στο/α συνεργείο/α αυτοκινήτων που θα υποβάλει /ουν τη συμφερότερη/ες
από οικονομική άποψη προσφορά/ές, θα είναι ο/οι μειοδότης/ες αυτής της
διαδικασίας και θα του/τους ανατεθεί από το ΚΕΑΤ μέσω σχετικής σύμβασης, να
προβαίνει/ουν – όταν αυτό απαιτείται – στον έλεγχο, στη συντήρηση, στην
επισκευή

και στην κάλυψη

των αναγκαίων

ανταλλακτικών

τους,

των/του
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αυτοκινήτων/του για τα/το οποία/ο, θα έχουν μειοδοτήσει, για το χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της/των σύμβασης/εων μέχρι και
31/12/2021.
Οι προϋπολογισμοί δαπάνης για τις προαναφερόμενς εργασίες μαζί με τα
ανταλλακτικά τους, επί των οχημάτων του ΚΕΑΤ, που θα λάβουν χώραν κατά
το/τα χρονικό/ά διάστημα/τα, από την/τις ημερομηνία/ες της/των σύμβασης/εων
μέχρι και 31/12/2021 ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
1. Για τα τρία (3) εννεαθέσια λεωφορεία τύπου H-1 HYUNDAI MOTOR C,
6.000,00 ευρώ και
2. Για το ένα (1) επιβατικό πενταθέσιο αυτοκίνητο τύπου OPEL VECTRA,
2.000,00 ευρώ.
Στα παραπάνω χρηματικά ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καθώς και οι
νόμιμες κρατήσεις.
Επισημαίνεται ότι το κάθε όχημα του ΚΕΑΤ που θα επισκέπτεται το
συνεργείο αυτοκινήτων του, εάν μετά από έλεγχό του διαπιστώνεται ότι θα πρέπει
να γίνουν επ’ αυτού περαιτέρω εργασίες και τοποθέτηση ανταλλακτικών, αυτές θα
προχωρούν μόνον κατόπιν της έγκρισης της Διοίκησης του ΚΕΑΤ, μέσω του
οδηγού του ή μέσω της αρμόδιας επιτροπής (του ΚΕΑΤ) Παρακολούθησης &
Παραλαβής αυτών.
Μετά το πέρας των εργασιών επί οχήματος του ΚΕΑΤτο συνεργείο
αυτοκινήτων, για μεν τις εργασίες θα εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, για δε
τα ανταλλακτικά Τιμολόγια Πώλησης. Σε αυτά, εκτός από τη συνολική αξία τους,
θα περιγράφονται οι γενόμενες εργασίες και τα ανταλλακτικά, αντίστοιχα, τα οποία
στη συνέχεια θα υποβάλει στο ΚΕΑΤ για την πληρωμή του.
Η εξόφληση κάθε τιμολογίου του συνεργείου αυτοκινήτων, θα γίνεται εντός
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής του στο ΚΕΑΤ, ενώ κατά την
εξόφλησή του θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις που σήμερα είναι:
-

0,07% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) αξίας του τιμολογίου, υπέρ της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επί του ποσού της οποίας στη
συνέχεια θα γίνεται κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά επί του ποσού του
χαρτοσήμου θα γίνεται κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ και

-

0,07% επίσης επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) αξίας, υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, επί του ποσού της οποίας στη συνέχεια θα γίνεται
κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά επί του ποσού του χαρτοσήμου θα γίνεται
κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι κατά την εξόφλησή τους, στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

θα γίνεται και παρακράτηση φόρου 8%, στα δε Τιμολόγια Πώλησης θα γίνεται
παρακράτηση φόρου 4%, οι οποίες θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας τους,
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αντίστοιχα, μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων, αντίστοιχα.
Αυτές

οι

παρακρατήσεις

των

φόρων

αφορούν

σε

προκαταβολή

φόρου

εισοδήματος, που θα συμψηφιστεί κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του
συνεργείου αυτοκινήτων.
Μαζί με την προσφορά και εντός του ιδίου κλειστού φακέλου πρέπει επίσης να
υποβληθούν:
(i)

Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου αυτοκινήτων και

(ii)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπογράφοντος την προσφορά ότι
έλαβε γνώση της παρούσας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
του ΚΕΑΤ με αριθμό Πρωτοκόλλου 137 / 18 / 01 / 2021 τους οποίους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

